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INLEIDING

Dit deden we aan de hand van werk 
van studenten en alumni. In het 
artikel beschreven we waarom wij 
co-creatie met medestudenten en 
opdrachtgevers uit het educatieve 
veld van Rotterdam noodzakelijk 
vinden om te anticiperen op de 
veranderende samenleving.

Voor u ligt het vervolg op deze 
publicatie. Een serie artikelen 
waarin docenten in samenwerking 
met studenten en alumni 
beschrijven wat het betekent 
om de opleiding in de praktijk te 
brengen.

In januari 2022 verscheen in het 
vakblad Kunstzone het artikel 
Hosselmatties en co-creatie. Hierin 
lichten wij als docentenopleiding 
Beeldende Kunst en Vormgeving 
(DBKV) aan de WdKA onze 
visie op kunsteducatie binnen 
de grootstedelijke context van 
Rotterdam toe.

Wij delen hiermee onze voortdurende 
processen om experimentele en 
hybride vormen van kunsteducatie te 
ontwikkelen, uit te voeren te evalueren 
en zo de ervaringen te gebruiken om 
het curriculum, aan te scherpen.

Ellen Oosterwijk & Paul Pos

Project : Valclub
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Veel van ons herinneren nog 
wel hoe de flippo’s een zomer 
lang zorgden voor een hype 
die kinderen ertoe brachten 
om de ouders te smeken om 
nog meer zakken chips in de 
boodschappenkar te gooien.

Er ontstonden daarna heuse 
ruilbeurzen waar kinderen hun 
collectie compleet konden 
maken. In de slipstream verkocht 
de chipsfabrikant natuurlijk
meer zoute, vette en ongezonde 
snacks dan ooit te voren. 

VERZAMEL ZE ALLEMAAL
Het buurtplaatjes -
project in Schiedam

Maarten Bel 

Het principe van verzamelen 
van een complete collectie 
inspireerde mij om in de 
zomer van
2021 in samenwerking met
het Schiedams Museum om 
‘het verzamelen’ in te zetten 
voor een positiever effect 
dan het stimuleren van 
ongezonde eetgewoontes. 
In de buurtwinkels van de 
wijk rondom het museum in 
Schiedam kon iedereen de 
plaatjes van buurtbewoners 
verzamelen. 

Doel was het verbeteren van 
sociale cohesie in de wijk door 
deelnemende buurtbewoners 
in schijnbaar willekeurige 
categorieën in te delen – 

mensen die heel hard zingen 
als ze alleen thuis zijn, mensen 
die warm ontbijten, mensendie 
de zin van het leven hebben 
gevonden. Aan de categorieën 
werden gezamenlijke activiteiten 
gekoppeld, zoals een ochtend 
met warm ontbijt of een 
filosofische verhalenmiddag. Het 
verzamelen en ruilen zorgde voor 
het kennismaken met en kennen 
van elkaar.

Het project laat zien dat 
kunsteducatie over meer gaat 
dan het aanleren van een 
vaardigheid of het hebben van 
kennis over wat er in musea
te zien is. 

Met het activeren van een 
hele gemeenschap worden op 
een creatieve manier mensen 
geactiveerd om iets te leren. In 
dit geval iets fundamenteels in 
een samenleving namelijk wie die 
Ander is. Juist dit elkaar kennen, 
blijkt in een grootstedelijke 
omgeving van belang voor 
een veilig gevoel en sociale 
samenhang.

Het overschrijden van traditionele 
disciplinegrenzen van sociaal, 
cultureel werk of andere 
vakgebieden en kunsteducatie 
sluit aan bij de visie van de 
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Maarten Bel is Beeldend Kunstenaar en Docent 
Beeldend aan de Opleiding DBKV

opleiding die net als in de 
actuele beeldende kunst, 
grenzen verkent en verlegt. 
De kunsteducator gebruikt 
de principes, kennis, houding 
en vaardigheden van de 
artistieke processen om het 
leren te stimuleren en bevraagt 
daarmee de eigen praktijk. 
Wij noemen dit een hybride 
praktijk. In mijn rol als 
docentopleider werk ik op een 
vergelijkbare manier samen met 
mijn studenten, door hen en 
hun kwaliteiten te leren kennen 
ontstaan co-creatieve projecten 
waarbij we beiden leren. 

fotografie Aad Hoogendoorn

Dit mondt regelmatig uit in 
projecten die net als bij het 
buurtplaatsjesproject in Schiedam, 
plaatvinden in de praktijk. Zo 
heeft een samenwerking met Pip 
Passchier geleid tot ‘this (mobile) 
Art Gym’ waarbij kunst en sport, 
creatieve en sportieve activiteiten 
met elkaar worden verbonden. 

Kinderen konden hun overtollige 
snackkilo’s kwijt door kunstwerken 
te maken met, door of tijdens bv 
boksen, roeien of balanceren op de 
balk. Wie niet voldoende zijn best 
deed kon gewisseld worden als 
cultuurbarbaar.
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Aan het einde van het jaar 
maakte de eerstejaars studenten 
van de opleiding DBKV kennis 
met verschillende aspecten 
van de beroepspraktijk in 
het Meemakers-project. De 
studenten maakten zelf een 
kunstwerk rondom het thema 
‘balanceren’, ze organiseerden 
een tentoonstelling, ze leerde 
leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs kennen, ze 
organiseerden in samenspraak 
met deze leerlingen een 
‘Meemakers-dag’ en gaven hen 
een educatieve rondleiding door 
hun tentoonstelling. Femke Otto 

GELAAGD EN 
WERELDGERICHT 
ONDERWIJS

Jelle Ris 

van het KCR (Kenniscentrum
Cultuureducatie Rotterdam) 
maakte met haar 
cultuureducatie-programma 
‘Meemakers’ de ontmoeting en 
stadswandeling met de leerlingen 
van het Montfort-college uit 
Rotterdam-Zuid mogelijk. Een 
ontmoeting met de ander en 
de wereld, in de vorm van een 
cultureel uitstapje in Rotterdam. 
Zowel voor de leerlingen van 
het Montfort-college als de 
academiestudenten was dit 
een waardevolle en vormende 

Het Meemakers-project van voltijdstudenten

ontmoeting. In dit stuk beschrijf 
ik, kijkend door een ‘Biesta-bril’, 
verschillende persoonsvormende, 
subjectiverende of wereldgerichte 
kwaliteiten van dit project.
Een ‘Biesta-bril’ heeft oog
voor vormende, pedagogische 
aspecten van onderwijs.

Onderwijs dat gericht is op de 
ontmoeting van de student met 
de ander, de wereld en zichzelf. 
Onderwijs waarin weerstand 
niet wordt vermeden maar 
betekenis krijgt. Onderwijs 
dat vormt en onderbrekende, 
vertragende en voedende 
kwaliteiten heeft (Biesta, 2021).
Allereerst gingen de studenten 
aan de slag met het thema 
balans om daar een kunstwerk 
over te maken. Volgens Biesta 
(2017) is het maken van kunst 
een manier om in dialoog 
met de wereld te komen. Dit 
geldt zowel op inhoudelijk vlak, 
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‘hoe positioneert de maker 
zich in relatie tot de wereld’, 
als op fysiek vlak, ‘waar loopt 
de maker tegen materiële 
weerstand aan’?

Beide aspecten kunnen een
subjectiverende werking
hebben als de maker zich
afvraagt wat de wereld en het
materiaal van haar of hem
vraagt. Hierdoor gaat de maker
zichzelf via kunst verhouden
tot zichzelf, het werk en de 
wereld

De studenten werden vertraagd 
doordat ze ruim de tijd hadden 
om een concreet kunstwerk 
te maken en uit te vogelen op 
welke wijze zij een, ook voor 
de jongeren, inspirerend werk 
konden maken. De studenten 
werden gevoed doordat het 
project uitdagend en werelds 
was, er stond iets op het spel: 
een daadwerkelijke ontmoeting 

In dit project stelde de 
studenten voor het eerst 
hun werk tentoon aan de 
middelbare scholieren
en ontwierpen daarbij een 
educatief programma voor 
deze doelgroep. De studenten 
werden door het maken van het 
kunstwerk en de tentoonstelling 
onderbroken,vertraagd en 
gevoed. Onderbrekingen komen 
voort uit ontmoetingen met het 
‘nog niet bekende’, waardoor 
hun zelf-handelen wordt 
gestimuleerd. 
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met een specifieke doelgroep en 
het maken van een persoonlijk 
kunstwerk. Beide zaken vroegen van 
de studenten dat ze zichzelf moesten 
laten zien en om konden  gaan. met 
de kwetsbaarheid die hierbij komt 
kijken. 

Gedurende deze periode 
maakten de studenten in drie 
verschillende ontmoetingen 
kennis met het begeleiden 
en onderwijzen van een 
superdiverse groep vmbo- 
leerlingen. De eerste 
ontmoeting tussen de 
studenten en de leerlingen 
in theater Zuidplein, was 
onderwijspedagogisch gezien 
een prachtig moment.  
De leerlingen werden ingedeeld 
in groepjes van vier en 
gekoppeld aan twee studenten. 

Het leerproces van beide groepen 
werd onderbroken door de 
kennismaking en allebij waren 
duidelijk een beetje gespannen, 
te merken aan het aanvankelijke 
ongemak tijdens de gesprekken 
die ze voerden.  Het doel van 
het gesprek was om erachter te 
komen wat voor stadswandeling 
de leerlingen leuk zouden vinden 
en aan wat voor instantie of plek 
ze een bezoek zouden willen 
brengen. Bij het gesprek werd een 
poster ingezet, te beschouwen als 
vertragende werkvorm. De poster 
had vier kwadranten gescheiden 
door twee lijnen. De lijnen waren 
glijdende schalen, van leuk naar 
minder leuk en van vaak naar nooit. 

De studenten en leerlingen 
hadden een stapel stickers 
met daarop allerlei 
verschillende activiteiten 
die ze op basis van de 
indicatoren leuk/niet leuk 
en vaak/nooit konden 
verdelen over de poster. 
De poster hielp de 
studenten en leerlingen te 
ontdooien en in dialoog 
met elkaar te komen.
Zo ontstonden er in 
een uur tijd, vanuit het 
aanvankelijke ongemak, 
uiteindelijk mooie 
plannen om Rotterdam 
te verkennen, waarbij 
moestuinen en fotografie-
en muziekstudio’s de revue 
passeerden. 

Ingmar Harthoorn, een 
student, vertelde als volgt 
over zijn ervaringen met de 
stadswandeling: 

‘Ik had nog nooit een stadswandeling 
georganiseerd en ook geen ervaring 
met deze doelgroep. Dat vond ik best
wel spannend (onderbrekende 
kwaliteit). 

Het was het eerste uitje van de 
leerlingen na de corona-periode 
en ik wilde ze echt een leuke dag 
geven (voedende kwaliteit). Ik heb 
veel geleerd over hoe ik als docent 
zou willen zijn, over hoe leerlingen 
reageren op zo’n culturele activiteit 
en dat goed voorbereid zijn, 
essentieel is (vertragende kwaliteit).’ 
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Het project werd afgesloten
met de tentoonstelling op de 
academie. De leerlingen waren 
zichtbaar onder de indruk van het 
gebouw en de tentoonstelling.
De studenten presenteerden 
elkaars werk over balans, stelden 
de leerlingen educatieve vragen 
over de werken en gaven hen een 
rondleiding door de academie. 
De docent van de groep had de 
leerlingen nog nooit zo lang stil en 
geboeid horen luisteren en
het bleek dat andere klassen van 
het Montfort-college maar al te 
graag hadden deelgenomen aan 
het Meemakers-project.
Zowel de studenten als de 
leerlingen zijn ‘gewezen op 
verschillende werelden’ om
daar iets te onderzoeken dat
de moeite waard is. 

Voor de studenten ging het om 
het maken van een kunstwerk,
het organiseren van
een tentoonstelling, het 
kennismaken met een 
specifieke doelgroep en
het organiseren van een 
stadswandeling in Rotterdam. 
Voor de leerlingen ging het 
om het kennismaken met 
cultuureducatie, kunst en 
cultuur in de stad en de 
verrijkende mogelijkheid om 
dit soort plekken in de eigen 
omgeving op te zoeken.

Jelle Ris is Beeldend Kunstenaar en 
Docent aan de opleiding DBKV en 

PABO Thomas Moore

Biesta G.J.J.(2017) Door Kunst onderwezen willen 
worden ArTEZ press

Biesta G.J.J.(2021) Wereldgericht onderwijs, een visie 
voor vandaag, Phronese
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Franciska Wierenga

Samenwerking tussen Villa Zebra en 
Simone van der Meer & Yvonne Bronner

Villa Zebra is gedurende een 
periode van een tweetal 
maanden getuige geweest van 
een vernieuwend educatief 
kunstproject. Simone van der 
Meer en Yvonne Bronner, twee 
van onze deeltijd- studenten die 
in juni 2022 afstudeerden aan de 
docentenopleiding beeldende 
kunst en vormgeving van de 
Willem de Kooning Academie, 
gingen een interactief proces 
aan met jonge en oudere 
bezoekers van hun experiment. 
Hoe zag dat eruit? Een grote 
berg zwarte tuinaarde in een 
witgeschilderde hoek van de 
tentoonstellingsruimte van Villa 
Zebra.

De meestal jongere kinderen 
kregen niet veel regels opgelegd, 
behalve je schoenen en sokken 
uit en geen zand in het gezicht 
strooien. Simone en Yvonne 
nodigden de kinderen uit de 
aarde te onderzoeken door te 
voelen en door veel vragen te 
stellen. De houding die ze daarbij 
aannamen was onwetend en 
nieuwsgierig. “Hoe voelt de aarde, 
hoe klinkt aarde?” Als regen! Nee 

als een zacht trommelgeluid vindt 
Noa”. En.. “Is de aarde aardig? 
Samen met de kinderen ontdekten 
ze allerlei zaken en werden er ook 
mooie beeldende ontdekkingen 
gedaan. Met een projector bekeken 
ze hoe de vormen van de aarde 
eruitzagen op de muur en trokken 
zij deze vormen om en kleurden ze 
in. “Hee het lijkt wel een landkaart! 
Van de aarde!” . Op de grond 
maakten ze samen patronen om 
hun lichamen heen of zomaar wat 
er in ze op kwam.

IS DE AARDE AARDIG?
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Samen maken
De kinderen waren 
hierin net zo belangrijk 
als Simone en Yvonne 
en er vonden co-
creatie processen 
plaats. Simone 
vertelde dat zij ook 
nieuwe uitdagingen 
bedachten tijdens het 
proces. Wat gebeurt 
er met doekjes 
die aardevlekken 
opgevangen hebben 
na het schoonmaken 
van de handen, is 
dat ook kunst, wat 
vinden jullie, wat 
zullen we ermee 
doen? Of het gips dat ze samen 
met de participanten in de 
gegraven gaten in de berg 
goten, wat zou dat opleveren? 
Vanuit hun kunstenaarschap 
wisten zij ervaringen te faciliteren 
waar voor alle betrokkenen 
onverwachte resultaten 
uitkwamen. Toen het experiment 
stopte, bedachten Simone en 
Yvonne dat onbedoeld ook de 
opstelling van de berg aarde met 
de beeldende ontdekkingen nog 
een stille natentoonstelling waard 
zou kunnen zijn. Beide makers-
educatoren zijn enthousiast 
over hun ‘aarde project’ met 
Villa Zebra waarin zij nauw 
samenwerkten met Jolanda 

Bouman van Villa Zebra. “Het 
cureren en creëren van deze 
ruimte is belangrijk geweest om 
een artistiek, lichamelijk proces 
te faciliteren” zeggen Simone 
en Yvonne. “Daardoor hebben 
we een goede en bijzondere 
leeromgeving aan kunnen 
bieden. Door aarde als materiaal 
te gebruiken werd het beeldende 
proces heel erg lichamelijk en het 
resultaat veelal tijdelijk, waardoor 
de participanten kunst op een 
nieuwe manier gingen bekijken. 

Wat hielp was dat de witte 
ruimte een vervreemdend 
effect had, waardoor je als 
bezoeker opnieuw kennis 
kon maken met aarde. 
Door het lichamelijke 
ontmoeten van de aarde 
en gebruiken van je 
lichaam als onderdeel van 
het beeldend proces werd 
het hele proces embodied 
en werd het een (leer)
ervaring.”
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Wordt vervolgd
Dit experiment; dat de uitkomst 
is van hun afstudeeronderzoek, 
zou ook in een schoolsere 
setting, bijvoorbeeld een 
middelbare school- een vervolg 
kunnen hebben. 
Er zijn al ideeën hoe ook andere 
materialen kunnen worden 
onderzocht bijvoorbeeld een 
vraag zoals “Hoe klinkt papier?” 
Daar worden zij- en wij -blij van! 
Verwondering en verbeelding én 
lijfelijk samen onderzoeken en 
zo kunst maken gaan bij deze 
makers-educatoren hand in 
hand.

Simone van der Meer is 
afgestudeerd Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Yvonne Bronner is beeldend Kunstenaar een afgestudeerd 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Franciska Wierenga is Studieloopbaancoach en coördinator van 
de stages op de opleiding DBKV
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Johanneke 
van der Ziel

Toeval gezocht in samenwerking 
met leraren aardrijkskunde
‘‘Jullie bewerkstellingen 
gefaciliteerde serendipiteit’’ 
stelde de voorzitter van de 
onafhankelijk commissie 
bij de laatste (kwaliteits-)
visitatie. 

Prachtige woorden, 
die ik gretig opzoog. In 
eenvoudigere taal betekenen 
deze woorden dat het 
team van onze opleiding in 
staat is om te zorgen dat er 
ruimte is voor het toeval, het 
onverwachte en bijzondere 
ervaringen. Dat de kansen 
voor leren die hierdoor 
ontstaan worden benut en 
ondersteund. Volgens ons is 
dit het echte werk. Hoe wij dit 
als opleiding bewerkstellingen 
en ondersteunen heeft 
uiteraard tedere aandacht 
nodig. 

Aan een grassprietje moet je 
niet trekken om het te laten 
groeien. Reflecteren op onze 
onderwijspraktijk is dus vaste prik. 
En daarmee de constante vraag 
of onze visie over onderwijzen 
in de praktijk wel voldoende 
geconcretiseerd is.

In het samenwerkingsproject 
met de collega’s van 
de opleiding Docent 
Aardrijkskunde, dat in 
2021 voor het eerst is 
georganiseerd, worden deze 
vragen geadresseerd. 

Het is een project 
waarin/bij studenten 
van de lerarenopleiding 
Aardrijkskunde samen met 
onze studenten een educatief 
product maken voor een 
instelling of museum. Zoals 
voor TENT-Rotterdam bij de 
tentoonstelling: Who wants to 
live in a world without magic? 

HOE GEVEN WE 
HANDEN EN 
VOETEN AAN WAT WE 
WAARDEVOL VINDEN?
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Twee groepen gemixte studenten 
van beide opleidingen bezochten 
de tentoonstelling, ontworpen een 
educatief product/workshop en 
testten deze weer op de locatie. 
Het leverde nieuwe inzichten 
op voor de Aardrijkskunde- en 
de Kunststudenten. Naar voren 
kwam dat wat geleerd wordt in 
het onderwijs niet alleen over 
kwalificeren moet gaan maar ook 
over subjectivering en socialisatie 
(Biesta, 2013). 
Er werd van elkaar geleerd hoe 
je naar de wereld kunt kijken 
en welke rol je als docent kunt 
spelen in het onderwijs. Schijnbaar 
simpele opmerkingen als: ‘Goh, 
ik kan wel tekenen en snap kunst 

toch’ van aardrijkskundestudenten 
waren betekenisvol. Onze DBKV-
studenten stapten even uit hun 
kunstacademiebubbel en de 
confrontatie met een geheel 
andere cultuur op een andere 
docentenopleiding maakte indruk. 
Er ontstond wederzijds begrip en 
erkenning, dat ànders waardevol 
is en niet gezien moet worden als 
beter of slechter.
In een samenwerking als deze 
ontdekken de studenten dat 
weerstand te overwinnen is, 
het gaat soms vlot maar ook 
regelmatig stroef. Het werken met 
aankomend collega’s die in een 
andere onderwijscultuur worden 
opgeleid zorgt voor vragen die 
hindernissen kunnen opwerpen:

hebben we dezelfde 
uitgangspunten, doelen en 
routes? Vinden we hetzelfde 
belangrijk en her-,erkennen 
we elkaar in de verschillen? 
Waar kunnen we elkaar 
versterken en helpen?

Er werd niet alleen geleerd 
om over de grenzen van 
het eigen schoolvak heen 
te kijken maar vooral ook te 
beseffen dat goed onderwijs 
betekent dat je samen als 
gehele docentgemeenschap 
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zorgdraagt voor de ontwikkeling 
van alle leerlingen. Dit gevoel van 
collectiviteit wordt ook door Ilias El 
Hadioui beschreven als essentieel 
voor de kwaliteit en opbrengst 
van het onderwijs: het gevoel van 
collective teacher self-efficacy 
(2022). Je hebt elkaar nodig in 
het geven van rugdekking en 
stimulans, het draagt bij tot het 
doorbreken van ‘de bekende 
eilandjes’ en het voorkomen van 
het daarbij komende vooroordelen 
waar docenten in het onderwijs 
bij gelegenheid op drijven. Want 
hoe beter een docententeam 
samenwerkt, hoe beter de 
leerprestaties van de leerlingen 
(Hattie, 2022).

Het project biedt de ruimte voor 
specifieke verbindingen maken 
tussen de student en haar, hen 
of zijn passies, vaardigheden en 
mogelijkheden in het werkveld. 

Studenten kunnen zogezegd 
hun niche in het kunst-
educatieve landschap vinden. 
Door ze net dat duwtje te 
geven, ze nieuwsgierig te 
maken door bronnen aan te 
reiken, ze te koppelen aan 
mensen in ons netwerk of ze 
te wijzen op mogelijkheden. 
Kortom door het toeval 
te faciliteren opdat onze 
broodnodige, toekomstige 
docenten kunnen floreren.

Johanneke van der Ziel 
is docent Psychologie en 
Pedagogiek aan de opleiding 
DBKV

Biesta, G.J.J. (2014). Het prachtige risico van het Onderwijs. Phronese

Hadioui, El, I. (2022). Grip op de mini-samenleving. Van Gennep.

Hattie, J. (2022). Visible Learning, website http://visible-learning.org/
category/visible-learning/
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VERHALEN ALS 
MOTOR VAN DE 
ONTMOETING

Een samenwerking met 
alumnus Joran Koster

Ellen Oosterwijk 
en Joran Koster

Een ontmoeting is vaak een tikje 
spannend. Je weet nooit van 
tevoren wie je ontmoet of hoe je 
die treft. Soms is een ontmoeting 
spontaan en ongedwongen, 
soms is een ontmoeting tot in de 
puntjes uitgedacht en uitgewerkt. 
Van praatjes in de supermarkt 
tot een gesprek met je held, we 
ontmoeten wat af in ons leven. De 
waarde van ontmoeten is groot 
omdat de ontmoeting ons laat 
kennismaken met nieuwe ideeën, 
nieuwe verhalen en de Ander. Dat 
maakt dat wij zijn gaan nadenken 
over de rol van ontmoeten binnen 
onze opleiding. 

De docentenopleiding Beeldende 
kunst en vormgeving,-letterlijk 
en figuurlijk midden in de stad 
leidt studenten op die in de 
superdiverse Rotterdamse 
samenleving kunsteducatie 
ontwikkelen en uitvoeren 
(Kunstzone, 2022). De vraag is 
hoe je studenten voorbereid op 
de superdiverse Rotterdamse 
samenleving en welke rol 
ontmoeten daarin kan spelen.

In 2017 studeerde Joran Koster 
af met een educatief project 
over Vertelkunst. Dit educatieve 
project kwam voort uit zijn stage 
bij Verhalenhuis Belvédère in 
Rotterdam. Sinds zijn afstuderen 
is hij hoofd educatie bij het 
Verhalenhuis en werkt de 
opleiding nauw samen op het 
gebied van verhalen, ontmoeten 
en de ander. Een voorbeeld 
van een samenwerking is het 
project Verhalen aan tafel. Een 
project waarin we een aantal 
kernwaarden van het Verhalenhuis 
Belvédère hebben verbonden aan 
uitgangspunten van de opleiding. 
Verhalen aan tafel is ontwikkeld 
voor studenten uit het eerste jaar 
waar kennismaken met de stad en 
haar inwoners centraal staat. 
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De studenten leren stapsgewijs 
over de ontmoeting met de 
ander, de kracht van verhalen en 
hoe deze in te zetten als artistiek 
medium. Ze maken kennis met 
een Rotterdammer met wie zij in 
gesprek gaan en vooral leren de 
juiste vragen te stellen en goed 
te luisteren. 

De verhalen die uit de 
ontmoeting voortkomen 
vertalen ze naar een 
artistieke interventie. Dit is 
een artistiek-educatieve 
interventie waarbij de 
student verschillende 
beeldende media kan 
inzetten maar ook taal, 
een maaltijd of het eigen 
lichaam. De studenten 
geven deze interventie 
terug aan de verteller op 
een Volkskeukenavond.

Dit zijn avonden waarop samen 
gegeten wordt en de verhalen van 
een Rotterdammer en vaak zijn 
achtergrond als migrant centraal 
staan. Tijdens deze avonden 
ontmoeten Volkskeukenbezoekers, 
andere studenten van de 
Willem de Kooning Academie, 
familie en bekenden van de 
verhalenverteller elkaar.

De artistieke uitgangspunten 
van het project sluiten aan bij 
de visie van de opleiding en 
heeft als uitgangspunt dat een 
goed kunsteducatief project 
een goed artistiek project is. 
Een ontmoeting en een verhaal 
bieden mogelijkheden om op een 
andere manier met kunsteducatie 
om te gaan. Ontmoeten, 
kennis maken met de ander 
en leren van elkaars verhalen 
zijn essentiële onderdelen van 
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goed docentschap. Over het 
belang van verhalen en het 
persoonlijk narratief in onderwijs 
verscheen eerder een artikel 
(ism met Gabriela Acosta 
Camacho) bij het LKCA (Landelijk 
Kenniscentrum Cultuureducatie 
en Amateurkunst).

Bij het analyseren van het 
project is vanuit kennismaking 
en verhalen in de stad de 
ontmoeting centraal komen 
te staan. Daaruit is de wiki De 
(onverwachte) ontmoeting 

ontstaan. 

Ellen Oosterwijk is Course Leader van de opleiding 
DBKV en docent Vakdidactiek

Joran Koster is Grafisch Vormgever en 
programmamaker educatie Verhalenhuis 

Belverderde

Kunstzone (2022) Hosselmatties & Co-creatie, tijdschrift voor kunst en cultuur in het 
onderwijs publicatie nummer 1 2022, pag. 8-11

2https://deonverwachtseontmoeting.nl

We delen daarop de 
waarden en het belang van 
ontmoeten binnen educatie. 
Aan de hand van schrijvers, 
denkers, kunstenaars en 
praktijkvoorbeelden bieden 
we houvast en ruimte om de 
ontmoeting en de verhalen die 
daaruit voortkomen een plek 
te geven binnen verschillende 
vormen van onderwijs. 

Deze wiki gaat de kern vormen 
tussen de verdere samenwerking 
met Verhalenhuis Belvédère 
andere opleidingen en DBKV.  De 
inhoud en voorbeelden worden 
blijvend aangepast omdat de 
waarde van ontmoeten immers 
is dat deze ons laat kennismaken 
met nieuwe inzichten en ideeën.

Naar aanleiding van het 
project Verhalen aan 
tafel heeft de Werkplaats 
Inclusieve Pedagogiek en 
Didactiek van de Hogeschool 
Rotterdam gevraagd om een 
kennisproduct te ontwikkelen. 
Hiermee kan de kern van dit 
project ingezet worden binnen 
andere opleidingen. 
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Een project van alumnus 
Fabienne Hendriks

Paul Pos

De vraag hoe jonge mensen 
hun weg vinden naar het 
kunstvakonderwijs is gekoppeld 
aan het fenomeen talent. Daarbij 
wordt artistiek talent vaak 
verbonden met iets wat je wel 
of niet hebt; het is genetisch: ‘Zij 
heeft het van... en niet van mij’. Een 
aangeboren vermogen wat slechts 
ontwikkeld moet worden door 
de juiste begeleiding te bieden. 
Het woord talentontwikkeling 
duikt de laatste tien jaar in vrijwel 
ieder beleidsdocument over 
onderwijs op en siert de missie 
en visiestukken van scholen 
en educatieve programma’s 
en vormt de basis voor menig 
succesvol televisieprogramma. 
Talentontwikkeling is echter meer 
afhankelijk van wie dit her- en 
erkend, dan van genetische 
aanleg en dat vereist een 
professioneel bewustzijn dat 
deze aanleg niet per se hetzelfde 
talent is waar de docent zich in 
heeft ontwikkeld. De rode knop 
indrukken en je stoel omdraaien 

omdat het talent in jouw team 
past, sluit niet alleen in, maar 
vooral ook uit. Om de aanleg voor 
kunst te ontwikkelen is een keten 
van binnen- en buitenschoolse 
activiteiten nodig die gericht 
werken vanuit de individuele 
potentie vanuit meerdere 
perspectieven. Er moet ruimte zijn 
voor aandacht, om te oefenen en 
voor het eigen verhaal. In deze 
kunsteducatieve keten werken de 
kunstdocenten waarvoor de DBKV 
heeft opleidt.

Fabienne Hendriks laat als 
beginnend docent zien hoe 
dat in de praktijk werkt. Naast 
haar werk in het voortgezet 
onderwijs heeft Fabienne 
NULTEENART opgestart om in 
het netwerk van middelbare 
scholen jonge beeldende 
getalenteerde mensen een 
platform te geven. Of zoals ze 
zelf liever zegt: ‘jongeren met 
passie’. Passie voor beeldende 
kunst en vormgeving kan 

TALENTONTWIKKELING: 
‘VAN MIJ HEEFT IE DAT 
NIET!’
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namelijk inhouden dat je er veel 
mee bezig bent en je actief erin 
ontwikkeld, maar een passie 
kan ook zijn dat je niet goed 
weet wat je moet maken, maar 
toch veel interesse hebt, stelt 
Fabienne. NULTEENART werkt 
vanuit de slogan MEET CONNECT 
GROW.

‘Ik vind het belangrijk om los te peu-
teren welke vooroordelen er over de 
kunstwereld bestaan en ik hou ervan 
om deze vervolgens te ontkrachten 
door voorbeelden uit het werkveld te 
geven en ze mee te nemen naar de 
plekken waar de kunst van nu te zien 
is/wordt gemaakt.’ 
(Fabienne Hendriks)

De focus ligt op ontmoetingen, 
op het verbinden met de 
kunstwereld en daarna komt 
de individuele groei. Er wordt 
gewerkt vanuit de eigen 
belevingswereld van de 
jongeren en zoveel mogelijk 
buiten de context van school 
waarmee het werk vaak ver 
af staat van de gebruikelijke 
schoolkunst. Door de te 
beginnen met wie de Ander is 
en wat deze bezig houdt, laat 
Fabienne ruimte voor andere 
perspectieven. Zo geeft zij 
leerlingen uit Rotterdam Zuid 
de ruimte om dat wat hen 
bezighoudt te verbeelden 
in een project van een 
muurschildering.

Er wordt op de opleiding docent 
beeldende kunst en vormgeving 
ruimte gemaakt voor het verhaal 
van Anderen of zoals Levinas het 
noemt de alteriteit; ruimte voor 
de Ander als vreemd, onbekend, 
of ongewoon. Gekwalificeerde 
docenten ontwikkelen een 
professionele identiteit waarin 
de ‘habits’ niet meer alleen 
gericht zijn op de reproductie 
van de eigen kernwaardes en 
gewoontes maar juist op de 
her- en erkenning van de Ander. 
Onderdeel van de reflectieve 
professionele gewoonte is 
het bewustzijn dat het eigen 
referentiekader zo sterk verbonden 
is met de eigen sociale en 
culturele waardes en dat dit kan 
leiden tot het mechanisme van 
sociaal-culturele reproductie. 
Het is de kunstdocent zoals 
de opleiding dat ziet die de 
kwaliteiten, waarden en passies 
die niet passen binnen zijn eigen 
referentiekader leert her- en 
erkennen en begeleiden in een 
ontwikkeling.
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De opleiding ondersteunt en 
waardeert het project NULTEENART 
en het vormt één van de 
manieren waarop de verbinding 
met de stad moet leiden tot meer 
perspectieven op wat kunst is, 
kan betekenen en hoe je je zelf 
daardoor kunt ontwikkelen. 

Het project vormt een 
schakel in de keten van 
een leerecosysteem om 
de bestaande aanleg voor 
verbeelding in al zijn diversiteit 
te her- en erkennen en te 
ontwikkelen. Met deze keten 
van binnen- en buitenschoolse 
activiteiten kunnen jonge 
mensen zelf hun artistieke, 
kunstzinnige aanleg ontwikkelen 
en vormen de docenten de 
spiegels die dit proces mede 
helpen vormgeven.

Paul Pos is Hoofddocent en 
onderzoeksdocent kunsteducatie aan de 

opleiding DBKV

Fabienne Hendriks is Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en educatief 
ondernemer

Het zijn hun professionele 
gewoontes die groeien en 
veranderen in de alteriteit van 
plek waar zij werken en de 
leerlingen met wie zij leren. 
Deze docenten bieden de 
leerlingen de gelegenheid om 
de aanleg te ontwikkelen die 
zij van hun ouders sowieso 
wel hebben meegekregen, 
en de moeite waard zijn als 
kunstzinnig onderdeel van 
hun identiteit.
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Een gespreksweergave 
met Mira Taapken

Karin de 
Jonge

Mira Taapken is recent 
afgestudeerd aan de 
docentenopleiding Beeldende 
Kunst en Vormgeving. Mira 
werkt op de OBS Over de Slinge, 
een Rotterdamse basisschool, 
gelegen in de wijk Pendrecht, 
Rotterdam Zuid.

Mira heeft een aanstelling als 
vakdocent en vanuit haar visie 
op het belang van ‘makers’ 
pedagogiek beoogt ze door haar 
lessen leerlingen spelenderwijs 
kennis te laten maken met hun 
eigen verbeeldingskracht. In haar 
lessen worden mogelijkheden 
geboden om werk te maken 
dat ingaat op de verbeelding 
en uiting geeft aan de 
gevoelswereld van de leerlingen.

KNUTSELHOEKJE ALS 
VEILIGE RUIMTE

Mira’s opdrachten bieden 
enerzijds ruimte en vrijheid,  
anderzijds veiligheid en 
kaders aan, wat leerlingen 
houvast en structuur geeft. 
Ieder kind kan vanuit 
eigenheid ruimte ervaren om 
zich verder te ontwikkelen.De leerlingpopulatie van deze 

school is een representatie 
van de superdiversiteit van 
de stad Rotterdam. 
Er wordt daarom gestreefd 
om het aanbod in het 
onderwijs zo nauw mogelijk 
te laten aansluiten op 
de behoefte van ieder 
individuele en unieke leerling. 
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Mira noemt haar aanpak van 
haar lesontwerp ‘Adaptief 
Kunstonderwijs’. De term 
‘adaptief onderwijs’ heeft ze 
niet zelf bedacht, maar wel de 
methodiek. Met adaptief refereert 
ze naar een onderwijsvorm die 
veranderlijk is om uit te gaan 
van de behoefte van leerlingen. 
Zij ziet hoe haar eigen lesinhoud 
kan voorzien in de behoefte van 
haar leerlingen. Ze gebruikt liever 
niet de term ‘tools’, want dat zijn 
het niet, maar de metafoor van 
‘doosjes’: met doosjes kun je 
bouwen, iets construeren, zonder 
dat de inhoud vaststaat; het is 
dynamisch, veranderlijk, omdat 
het iedere keer verschillend 
gevuld kan worden. Meerdere 
‘doosjes’ vormen haar praktijk 
van Adaptief Onderwijs.
Met het doosje ‘Verhaal’, 
bijvoorbeeld, worden immateriële 
vormen (verhalen) verteld tijdens 
de les ter bevordering van het 
beeldende proces; ‘Perspectief’ 
biedt ruimte voor subjectiviteit en 
intersubjectiviteit, waar meerdere 
‘waarheden’ vanuit verschillende 
gezichtspunten naast elkaar 
staan en even waardevol zijn. Het 
doosje ‘Samenwerken’ beschouwt 
Mira vanuit een natuurlijke 
samenhang tussen de sociale 
activiteit van het maakproces en 
de interactie met de beeldende 
werken van de leerlingen. 

‘Emotionele Ontwikkeling’ is 
het doosje waar de leerling 
heel dicht bij zichzelf blijft 
om zijn/haar gevoelens 
en intuïtie—bewust en/of 
onbewust—laat spreken 
tijdens het creatieve 
maakproces.

Tijdens ons gesprek wordt 
ingezoomd op het doosje 
‘Traumasensitiviteit’, omdat 
er soms kinderen zijn die 
ingrijpende gebeurtenissen 
hebben meegemaakt, 
die mogelijk een grote 
impact op het leven van 
het kind hebben (gehad) 
en (bewust of onbewust) 
worden meegenomen naar 
school. Overlevingsgedrag 
kan getriggerd worden 
tijdens een les, wat 
confronterend kan zijn voor 
het kind zelf én de klas. 

Dit overlevingsgedrag uit zich 
vaak in een vecht-, vlucht-, of 
vriesreactie. De desbetreffende 
leerling kan zich dan even 
terugtrekken in het terugtrekhoekje.

Er ontstaat een dialoog 
tussen leerlingen waar de 
gelaagdheid en complexiteit 
van betekenissen van hun 
werk bespreekbaar wordt;
 



26

Mira geeft aan dat ze in haar 
onderwijspraktijk het (jonge) 
kind holistisch benadert en niet 
alleen als louter een denkend 
wezen beschouwd, maar ook 
als een voelend, emotioneel 
wezen waarvan de emoties geuit 
mogen worden tijdens haar 
lessen. Beeldende vorming heeft 
altijd een belangrijke rol in Mira’s 
leven gespeeld. Zij woont al haar 
hele leven in Rotterdam en heeft- 
vanaf jongs af aan veel baat 
gehad bij knutselen tijdens de 
BSO, de basisonderwijsperiode, 
en op de middelbare school. Met 
een warm gevoel denkt ze terug 
aan de term ‘knutselen’, omdat 
ze niet alleen spelend leerde van 
alle maakprocessen, maar ook 
ervaringen opdeed om zichzelf 
te uiten, die soms troostend en 
helend konden werken. De term 
‘kunst’ daarentegen heeft een 
meer formele associatie en kan 
daardoor als drempelverhogend 
worden ervaren. Vaardigheden, 
maakprocessen hebben haar 
geholpen om middels wij 
creativiteit uiting te geven aan 
de ontdekkingsreis wie zij is of wil 

zijn. Vanuit het eigen emotionele 
noodzaak ziet zij het belang 
om haar onderwijs vanuit een 
bewuste methodiek in te richten, 
waarbij het kind (de lerende) 
ruimte krijgt om spelenderwijs 
te leren, de mogelijkheid krijgt 
om te verbeelden en vooral ook 
de vrijheid heeft om expressie 
te geven aan emoties wat hem/
haar zo in staat stelt het eigen 
gedrag en eigen reacties beter te 

leren begrijpen in een sociale 
en veilige context.

Daarom wil Mira een  ‘safe 
space’ bieden tijdens haar 
beeldende lessen, waar ieder 
kind zich gehoord en gezien 
voelt, maar ook de ruimte 
heeft om zich terug te trekken, 
indien gewenst. Ze heeft in 
haar klas een knutselhoekje 
ingericht, waar een kind zich 
kan terugtrekken als het voor 
de leerling te veel wordt. Het 
knutselhoekje is een ‘safe 
space’ met fijne, zachte 
materialen emoties helpen te 
kanaliseren.
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Karin de Jonge is Beeldend Kunstenaar, 
Kunsthistoricus en Docent aan de opleiding 

DBKV

Mira Taapken is afgestudeerd en werkt als 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Door te werken met het boetseren 
van klei, scheuren van papier, 
bewerken van stof, krassen 
met pennen, potloden en krijt 
kan er uiting gegeven worden 
aan mogelijke spanningen en 
helpt het bij het weer beter 
voelen en leren omgaan met 
moeilijke gevoelens (emoties). 
Ook frustraties die een kind 
kan ervaren tijdens bepaalde 
opdrachten kunnen de leerling in 
de ‘safe space’ verwerken. 

De mogelijkheid om zich terug 
te trekken en het beeldend 
werken zorgt voor een 
sensorische ontlading, wat een 
constructief effect heeft op de 
gemoedstoestand van het kind. 
De leerling ervaart geen afwijzing, 
maar begrip en uiteindelijk 
waardering in hetgeen er is 
ontstaan tijdens het maakproces. 

Op de OBS Over de Slinge 
worden kinderen de kans 
gegeven zich meer op een 
volledige manier te ontplooien, 
niet alleen cognitief maar 
ook sociaal emotioneel. Het 
samenspel tussen hoofd,hart 
en handen leidt volgens Mira 
tot ontwikkeling van een 
evenwichtig persoon. 
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Pavel van 
Houten

Pavel van Houten is kunstenaar en als 
articator werkzaam bij DBKV. 

Dit project is een voorbeeld van zijn 
manier van werken. En laat zien hoe hij 
samen met kinderen op artistieke wijze 
onderzoek doet  naar hun leefomgeving          



31

B
S

 D
e P

as

H
otel N

ieuw
 

A
ntiek

#11 V
erboden 

te poepen

#10 G
at in de 

struiken

#5 M
eer H

uisjes

#9 D
e K

erkhaan

#4 
R

onde B
uiken

#3
V

ogelpost

#8 
D

e V
ogelhuisjes #7 D

e P
aardenkop

#6 H
et H

ert
#2 G

eplante planten

S
C

A
N

 M
IJ

H
oe w

erkt het? 
D

oor deze Q
R

-code te 
scannen kom

t u op een 
w

ebsite w
aar u kunt 

luisteren naar de audio-
w

andeling. O
f ga naar: 

hotelnieuw
antiek.nl/bkr. 

U
 start deze w

andeling 
bij H

otel N
ieuw

 A
ntiek.

K
ijk m

et andere ogen naar deze 
buurt door deze audiow

andeling. 
Loop van H

otel N
ieuw

 A
ntiek naar 

D
e P

as en ontdek w
at de leerin-

gen van g
roep 7 bijzonder vinden! 

#1 R
otonde

#12 E
en boom

 
als fort

FLO
R

A
 E

N
 

FA
U

N
A

 E
N

  
IN

 O
N

Z
E

 
B

U
U

R
T

B
S

 D
e 

P
as

H
ot

el
 N

ie
uw

 
A

nt
ie

k

#2
 D

e 
R

o
ze

n

#5
 D

e 
V

og
el

hu
is

je
s

#6
 &

 #
7 

D
e 

M
od

ev
ill

a

#3
 &

 #
4 

D
e 

P
aa

rd
en

ko
p

#8
 D

e 
ha

an
 o

p 
de

 k
er

k

#9
 D

e 
G

el
dm

aa
t

S
C

A
N

 M
IJ

H
oe

 w
er

kt
 h

et
? 

D
oo

r 
de

ze
 Q

R
-c

od
e 

te
 

sc
an

ne
n 

ko
m

t 
u 

op
 e

en
 

w
eb

si
te

 w
aa

r 
u 

ku
nt

 
lu

is
te

re
n 

na
ar

 d
e 

au
di

o-
w

an
de

lin
g.

 O
f 

ga
 n

aa
r:

 
ho

te
ln

ie
uw

an
ti

ek
.n

l/b
kr

. 
U

 s
ta

rt
 d

ez
e 

w
an

de
lin

g 
bi

j B
S

 D
e 

P
as

. 

K
ijk

 m
et

 a
nd

er
e 

og
en

 n
aa

r 
de

ze
 

bu
ur

t 
do

or
 d

ez
e 

au
di

ow
an

de
-

lin
g.

 L
oo

p 
va

n 
D

e 
P

as
 n

aa
r 

H
ot

el
 

N
ie

uw
 A

nt
ie

k 
en

 o
nt

de
k 

w
at

 d
e 

le
er

in
ge

n 
va

n 
g

ro
ep

 7
 b

ijz
on

de
r 

vi
nd

en
! 

#1
0 

H
et

 h
ot

el

#1
 D

e 
Lu

ch
t

K
LE

U
R

R
IJ

K
E

 
D

IN
G

E
N

 E
N

 
G

E
B

O
U

W
E

N
 

IN
 O

N
Z

E
 

B
U

U
R

T

ONDERZOEK
IN FOTO’S

#1 Gevaarlijkste 
Plek

Top 3 Lelijkste 
Plekken

De Normaalste 
Stoel 

De Raarste
 Stoel 

#1 De Groenste 
Plek

De Veiligste 
Plek

Het Kleinste 
RaamDe Leukste 

Plek
Het Beste 

Raam

De Minst 
Bezochte Plek

#2 De Mooiste 
Plek

#1 Meest 
Donkere Foto

#2 Meest 
Donkere Foto

Tijdens de pauzes zijn er door 
leerlingen uit allerlei klassen zo’n 
125 polaroid foto’s gemaakt die 
iets vertellen over De Pas. Kijk mee!

698 gevonden stokjes!

broodje frikandel

beziensw
aardigheid 

in m
ijn huis: m

ijn 
knuffel

meer dan 300 sleutel-
hangers zelf gemaakt!‘als je hem zo houdt zijn 

onze ogen van lucht’

‘tw
eelingtak’

m
ee

r 
da

n 
50

0 
an

si
ch

tk
aa

rt
en

 w
er

de
n 

ge
m

aa
kt

 o
ve

r 
H

el
de

n 
en

 D
e 

P
as

‘O
nze collectie!’

de
 a

ns
ic

ht
ka

ar
te

nf
ab

ri
ek

meer dan 400 getrokken 
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BS De Pas
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Vogelpost

#8 
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#7 De Paardenkop

#6 Het Hert
#2 Geplante planten

SCAN MIJ

Hoe werkt het? 
Door deze QR-code te 
scannen komt u op een 
website waar u kunt 
luisteren naar de audio-
wandeling. Of ga naar: 
hotelnieuwantiek.nl/bkr. 
U start deze wandeling 
bij Hotel Nieuw Antiek.

Kijk met andere ogen naar deze 
buurt door deze audiowandeling. 
Loop van Hotel Nieuw Antiek naar 
De Pas en ontdek wat de leerin-
gen van groep 7 bijzonder vinden! 

#1 Rotonde

#12 Een boom 
als fort

FLORA EN 
FAUNA EN  
IN ONZE 
BUURT
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Hotel Nieuw 
Antiek

#2 De Rozen

#5 De Vogelhuisjes

#6 & #7 
De Modevilla

#3 & #4 
De Paardenkop

#8 De haan op de kerk

#9 De Geldmaat
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Door deze QR-code te 
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website waar u kunt 
luisteren naar de audio-
wandeling. Of ga naar: 
hotelnieuwantiek.nl/bkr. 
U start deze wandeling 
bij BS De Pas. 

Kijk met andere ogen naar deze 
buurt door deze audiowande-
ling. Loop van De Pas naar Hotel 
Nieuw Antiek en ontdek wat de 
leeringen van groep 7 bijzonder 
vinden! 

#10 Het hotel

#1 De Lucht
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‘tweelingtak’

meer dan 500 ansichtkaarten werden 
gemaakt over Helden en De Pas

‘Onze collectie!’
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U start deze wandeling 
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Kijk met andere ogen naar deze 
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2269

aantal stappen gezet

aantal gekleurde dingen binnen

        
     tijdens de pauze

103
162

384

558

1507
4x gevaarlijk

In De Pas vind je allerlei boeken: 
gezellige, spannende, enge, grap-
pige, informatieve en zelf lief-
desboeken! Genoeg zinnen dus! 
Maar wat is nou die allermooiste 
zin? Groep 5 en 6 hebben zich 
over deze vraag gebogen en zijn 
druk opzoek gegaan naar mooie 
zinnen. Van al deze zinnen is 1 
ultiem mooi verhaaltje gemaakt, 
als een collage van al de zinnen. 
Mooi nietwaar?

In de pauzes hebben al de leerlin-
gen vanalles geteld. Van stokjes tot 
afval, mooie of lelijke dingen. Door 
te tellen leer je je omgeving beter 
ken. En hoe beter je je omgeving 
kent, hoe meer je deze waardeert. 
Als het goed is vinden de leerlingen 
De Pas nog nóg leuker.

Bureau Kleine Reizen probeert 
nieuwe manieren te vinden om op 
vakantie te gaan in eigen buurt. 
Hoe kan een school bijvoorbeeld 
een toeristische trekpleister wor-
den? Of hoe kan ik me opnieuw 
verbazen over de straattegels voor 
mijn huis? Zo kan alles iets bijzon-
ders worden. Met het lezen van 
deze poster wensen we u een fijne 
reis in uw eigen buurt!

DE MOOISTE 
ZINNEN 
VAN DE PAS >

TELLEN IS
LIEFKOZEN

DE PAS

ALLES, MAAR DAN OOK ALLÉS 
IN EN RONDOM DE PAS

Hou op! Ik was samen met m
affi abaas in een keupelwoud. We hielden onze adem in toen de zwijnenbende ons zag twijfelen. We hoorden knarsende kaken die alles kauwen. Op één van de vuile dieren zat een gifgroene w

rat. M
aar ik ben een slim

m
erik en m

aakte van lipgloss en een designtas een batm
obiel. B

eng B
eng B

eng! Ik kon rijden! H
aleluja! N

u tevreden? Toen werden ze agressief en begonnen te vechten om diepvriespizzadozen. De batmobiel maakte zijn eerste proefvl
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Bureau 
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Dank, dank, dank voor 
alle geweldige kinderen 

van De Pas. Wat een feest 
was het met jullie te mogen 

werken. En natuurlijk ook team 
De Pas met alle medewerkers die 

hard hebben meegeholpen en me gastvrij 
hebben ontvangen! Tot slot dank aan 
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Het begrip maken en het belang 
van het maken wordt vaak 
aangehaald als we het over het 
werkproces van kunstenaars 
en ontwerpers hebben. Er is 
echter verwarring rondom het 
begrip maken. Het begrip zoals 
het nu gehanteerd wordt, lijkt 
veel in zich te hebben maar 
zegt eigenlijk weinig. Als we 
het over het maken hebben, 
hebben we het vooral over het 
instrumentele aspect van het 
maken. Het gaat in de discussies 
vooral over ‘hoe we maken’; 
over vaardigheidsonderwijs en 
techniek en het maken dat gericht 
is op een eindproduct.

Maakstrategieën in kunsteducatie
Aldje Van Meer, 

Jojanneke Gijsen, 
Ellen Oosterwijk

De opleiding DBKV vraagt 
zich tegelijkertijd af wat de rol 
van het maken is in een tijd 
waarin binnen de kunst en 
ontwerpwereld een verschuiving 
heeft plaatsgevonden naar 
het contextualiseren en 
conceptualiseren van kunst 
en design. Nu onderzoek zo’n 
belangrijke rol heeft gekregen in 
creatieve en reflectieve processen 
is het van belang om anders naar 
de betekenis van maken te kijken 
binnen kunsteducatie.

Omdat wij als docenten 
van de DBKV zien dat 
maken en onderzoek altijd 
vanzelfsprekend met elkaar 
verbonden zijn, zijn wij twee 
jaar geleden gestart met 
een onderzoek naar wat 
maken en maakonderzoek 
nu precies voor het 
kunstonderwijs betekent. 
Voor dit onderzoek zijn 
wij het maakproces van 
kunstenaars en ontwerpers 
gaan analyseren en gaan 
observeren hoe onze 
studenten werken in onze 
zogenaamde stations*. 

WIE MAAKT, 
ONDERZOEKT DE 
WERELD EN ZICHZELF
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We zijn tot de volgende indeling 
gekomen van zogenaamde 
maakstrategieën: Maken 
als vaardigheid, Maken om 
open te breken, Maken om te 
experimenteren, Maken om 
inzicht op te doen, Maken om het 
maken, Maken met het lichaam 
en Maken als dialoog. Deze 
strategieën zijn zoveel mogelijk 
beschreven, soms gekoppeld aan 
kunstenaarspraktijken en waar 
mogelijk al vertaald naar het 
onderwijs.

Met deze verzameling willen 
wij houvast bieden voor de 
didactiek van het maken 
en het gesprek met het 
werkveld aangaan. Het 
is een groeiende en nog 
incomplete verzameling, 
beseffend dat kunstenaars 
tussen verschillende 
maakstrategieën heen 
bewegen en er steeds 
nieuwe strategieën ontstaan 
of zichtbaar worden. Het 
is zeker geen vastomlijnde 
methodiek maar een 
houvast voor docenten en 
studenten. 
Met deze verzameling van 
maakstrategieën houden wij 
een pleidooi om het maken 
inhoud te geven. We willen 
hiermee de verschillende 
manieren van maken vieren 

en de kunstenaar en ontwerper 
als maker neerzetten. We 
willen ruimte maken voor falen 
en het maken als reflectie en 
onderzoeksmiddel een rol geven.

Om de verbinding te maken 
met ons onderwijs hebben 
we de eerste inventarisatie 
van strategieën gedeeld met 
studenten uit het vierde jaar van 
de deeltijdopleiding. Studenten 
hebben kennisgemaakt en 
inhoudelijk gereageerd op de 
strategieën. Een aantal van deze 
studenten hebben de strategieën 
meegenomen in een workshop.

Zo hebben Carolien van 
Mameren, Yvonne Brouwer en 
Simone van der Meer een spel 
ontwikkeld vanuit de vraag of 
de maakstrategieën blokkades 
in het creatief proces kunnen 
opheffen. 

* De WDKA heeft er acht jaar gelden voor gekozen 
de oude werkplaatsen om te vormen en te clusteren 
naar zogenaamde stations. Een station is een 
leeromgeving waarin onderwijs, faciliteiten en 
expertise rondom maakonderzoek, maaktechnieken 
en nieuwe technologieën samenkomen. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld een Interaction Station, Material 
station en een Publication Station.
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Het spel dwingt de deelnemer 
om een aantal opdrachten van 
een paar minuten uit te voeren 
die verbonden zijn aan de 
maakstrategieën. 

Door deze opdrachtjes na 
elkaar te doen, ontstaat 
verrassend werk waarin 
de keuzes die binnen 
een creatief proces vaak 
onbewust worden gemaakt 
worden uitvergroot. 
De strategieën zijn ook 
gedeeld met verschillende 
groepen collega’s om ze 
te bevragen en verder te 
ontwikkelen Na elke stap 
in dit onderzoeksproces 
worden de strategieën 
aangescherpt, aangepast of 
vervangen. 

Aldje van Meer is Hoofddocent en Coordinator van de Stations op 
de WdKA

Ellen Oosterwijk Course Leader en docent vakdidactiek

Jojanneke Gijsen Onderzoeksdocent aan de WdKA

Door de strategieën uiteindelijk 
een vaste plek te geven in ons 
curriculum van zowel de voltijd- 
als deeltijdopleiding hopen we 
dat onze studenten een houvast 
krijgen in de complexiteit van 
het maakonderzoek en vooral 
dat via onze studenten het 
maakonderzoek een blijvende 
plek krijgt in de volle breedte van 
het kunstonderwijs.
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GATEN IN DE TIJD
Ruimte voor lummelen en 
spelen in het onderwijs.

Diana Bentoh

Het is 9 uur in de ochtend. 
Samen met dertig derdejaars 
deeltijdstudenten sta ik, 
tijdens de kick-off van project 
Buitenschoolse Educatie, op een 
plein in Rotterdam. Te midden van 
kantoren, hotels en koffietentjes 
starten we met het eerste spel. 
En hoewel het voor een aantal 
studenten even wennen is, heeft 
het merendeel al gauw de smaak 
te pakken. De één blijkt nog 
fanatieker dan de ander. Voor een 
moment vang ik een glimp op 
van hun innerlijke kind. En ook ik, 
als docent, raak aan de zijlijn in 
contact met de ‘Homo Ludens’ in 
mij.

“We don’t stop 
playing because we 
grow old, we grow 
old because we stop 
playing.” - George 
Bernard Shaw

Spelen geeft het leven zin.
De term Homo Ludens werd 
in 1938 geïntroduceerd door 
historicus Johan Huizinga 
in zijn gelijknamige boek. 
Huizinga gaat in op het 
ludieke wezenlijke kenmerk 
van spel in de menselijke 
beschaving. Alles wat we 
‘cultuur’ noemen, komt volgens 
hem voort uit spel. Anno 
2022 lijkt de Spelende Mens 
terug van weggeweest. Met 
zijn boek ‘We moeten spelen’ 
houdt Rob Martens een vurig 
pleidooi om in het onderwijs 

ruimte en tijd te scheppen voor 
verwondering, het speelse en 
het onvoorspelbare. Maar hoe zit 
dat eigenlijk met ons onderwijs. 
Komen deze elementen, die stuk 
voor stuk een belangrijke rol 
spelen in het creatieve proces, 
eigenlijk wel voldoende aan 
bod? Agora in Roermond is een 
school die de begane paden 
verlaat en daarmee letterlijk 
en figuurlijk de speelruimte 
binnen het veld van educatie 
opzoekt. “Als kinderen leren door 
te spelen, waarom zouden we 
ons onderwijs daar dan niet 
op inrichten?”, zegt kunstenaar 
en directeur Sjef Drummen. Dit 
gedachtengoed toont grote 
overlap met de drijfveer van 
de docent in mij: de natuurlijke 
manier waarop kinderen leren als 
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uitgangspunt nemen 
om onderwijs vorm te 
geven, hun intrinsieke 
nieuwsgierigheid 
benutten en daarop 
voortborduren. Maar, 
hoe pak je zoiets 
aan, wetende dat 
veranderingen in het 
onderwijs niet over één 
nacht ijs gaan en een 
klas tegenwoordig uit 
wel vijfentwintig of dertig 
leerlingen bestaat. Ik 
denk altijd maar zo: “Wie 
groots denkt, begint met 
klein te doen.”

Een stuurloos moment als 
leitmotiv
Afgelopen maart trof ik een 
mail van B.U.R.R.O. het non-
profit onderwijs reclamebureau 
van drie vierdejaars 
deeltijdstudenten DBKV in mijn 
mailbox. Als opdrachtgever 
werd ik gesommeerd door 
Leontine, Marcel en Lowieke om 
gezamenlijk een opdracht uit 
te zetten, die zij, als zijnde hun 
afstudeeronderzoek, zouden 
testen in de praktijk. Sommeren 
als werkwijze was mij nog niet 
bekend en maakte mij des te 
nieuwsgieriger. De aanleiding 
van het sommeren was een les 
in het derde studiejaar, waarin 
ik het belang van vertragen 
had aangehaald. Zoals 
door Gert Biesta - een grote 
inspiratiebron voor het drietal 
– beschreven, is vertragen één 
van de manieren om vorm te 
geven aan subjectificatie. Dit is 
echter theorie en B.U.R.R.O. werkt 
vanuit de praktijk. Sommeren 

om zo zelf de norm te bepalen 
in plaats van afwachten en 
voldoen aan de norm van ‘de 
ander’. Dit lijkt tegenstrijdig 
met het vertragen maar is het 
niet. Juist door zelf bewust aan 
de slag te gaan en niet af te 
wachten wordt ruimte, lees ‘tijd’ 
gecreëerd. Als voorbereidend 
op de brainstormsessie met 
Leontine, werd ik herinnerd aan 
het principe van de ‘stop-pion’: 
een zelfregulerend spelelement 
waar ik kennis van nam tijdens 
mijn studie aan de ALO. De stop-
pion legt een spel stil als het is 
gespeeld, bijvoorbeeld wanneer 
iedereen is getikt, of afgegooid. 
Het maakt duidelijk wanneer het 
spel stopt en geeft daarmee 
leerlingen de mogelijkheid zelf 
regie te hebben over het spel. 

Een handige bijkomstigheid, 
aangezien je als gymdocent 
tijdens een les je aandacht 
hebt te verdelen over de 
verschillende onderdelen in 
de gymzaal.
Deze stop-pion werd het 
uitgangspunt voor de vraag 
“Hoe kun je een docent 
stuurloos maken?”, met 
als onderliggende vraag: 
“Durven wij als leer-kracht, 
de ‘lerende’ zoveel vrijheid 
te geven dat wij zelf een 
moment van stuurloosheid 
ervaren? Zelf was ik vooral 
benieuwd naar wat er 
gebeurt als een docent 
de les niet laat verlopen 
langs vooraf uitgedachte 
instructies, maar inspeelt 
op wat er gebeurt in het 
moment. Dit nodigt enerzijds 
uit tot improviseren, door 
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zowel de lerende, 
de groep, als de 
docent en vraagt 
anderzijds om 
vertrouwen. Kan zo’n 
stuurloos moment 
wellicht bijdragen 
aan verwonderen, 
spelen en het 
onvoorspelbare? 
En hoe wordt het 
creatieve proces van 
eenieder die deel 
uitmaakt van deze 
situatie beïnvloed?

Verrassende stuurloze 
interventies
Met deze opdracht op zak ging 
B.U.R.R.O. aan de slag. De vraag 
“Wat betekent stuurloos voor jou?”, 
die zij binnen hun netwerk stelde, 
zorgde voor een verscheidenheid 
aan reacties: van letterlijk het 
stuur uit handen geven en verlies 
van controle, tot je laten leiden 
door je intuïtie. Het werd duidelijk 
hoe verschillend docenten 
stuurloosheid ervaren. 

De uitkomst van de eerste 
interventies van B.U.R.R.O. 
die daarop volgden waren 
verrassend. Opvallend was dat 
de meeste docenten stuurloos 
niet als positief ervaren en de 
ervaring op zichzelf betrekken 
in plaats van op/voor de 
leerling. Marcel maakte voor PO 
onderbouw een houten object 
van 1 bij 1 meter en plaatste 

dit midden in het klaslokaal. De 
leerlingen werden uitgenodigd 
het object te onderzoeken, te 
ontdekken wat er allemaal 
mogelijk was. Het gedrag van 
de speelplaats werd gekopieerd: 
leerlingen beklommen het 
object, gingen koppeltjeduikelen. 
Er werd op getekend en geverfd. 
Ook gingen leerlingen aan de 
slag met spijkers en werd het 
object opgetild en verplaatst. 
Voor Marcel was het, naast 
spannend ook waardevol te zien 
hoe het weglaten van instructies 
de natuurlijke nieuwsgierigheid 
en vindingrijkheid van de 
leerlingen beïnvloedde en er 
nieuwe functies aan het object 
werden toebedeeld.

fotografie Lowieke de Vries Buro BURRO.
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De menshoge boog die Leontine 
meenam naar de les bracht op 
zichzelf al reuring met zich mee. 
Elke leerling kreeg de kans, zonder 
al te veel uitleg, de kracht van 
het spannen en loslaten van 
de boog te ervaren. Voor een 
enkeling betekende dit, dat het 
hard terugveren van de boog een 
beetje pijnlijk was. Waar Leontine 
normaal gesproken vanuit een 
behoefte aan controle eerder zou 
ingrijpen, liet ze het op z’n beloop, 
zonder uiteraard de veiligheid uit 
het oog te verliezen. Het viel haar 
op dat de leerlingen van elkaar 
leerden en rekening hielden met 
de kracht van de boog. Het bracht 
haar de touwtjes meer te laten 
vieren en te vertrouwen op het 
proces én de veerkracht van de 
leerlingen.

Lowieke koos ervoor 
een stuurloos moment 
te introduceren het de 
beoordelen van een project 
van zijn Mbo-studenten. 
Het idee van het geven 
van feedback in maximaal 
drie woorden, maakte 
hem nieuwsgierig. Dat zijn 
‘oordeel’ daardoor een 
minder grote rol speelde, 
was voor Lowieke een 
prettige bijkomstigheid. Deze 
werkwijze liet meer ruimte 

over voor eigen interpretatie van 
de student. Soms leidde het tot 
verwarring, omdat Lowieke de 
juiste woorden niet kon vinden 
en geen feedback gaf. Andere 
studenten leerden beter op hun 
eigen kunnen te vertrouwen wat 
juist bevrijdend werkte. Door deze 
interventie heeft Lowieke besloten 
deze manier van feedback geven 
verder te onderzoeken. Voor 
alle drie geldt dat, voor een kort 
moment, het bewust uit handen 
geven van het ‘stuur’ en ingaan 
op wat er zich in het moment 
voordoet, verrassend uitpakte 
en hen losmaakte van patronen 
die ze zich in de loop van de tijd 
eigen hadden gemaakt. Ze zagen 
tevens dat het gedrag van de 
lerende werd beïnvloed en het een 
ander appèl deed op hun bijdrage 
aan de les. Creativiteit bloeit op, 
wanneer je haar de ruimte geeft.
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Door het integreren van mijn 
spelkennis en het vertalen 
van de stop-pion naar een 
lesinterventie, werd mij temeer 
duidelijk hoezeer kunst, spel en 
educatie met elkaar verweven 
zijn. De samenwerking met 
B.U.R.R.O. heeft er tevens voor 
gezorgd dat ik tijdens mijn eigen 
lessen de Spelende Mens vaker 
een centrale plek geef en bewust 
mini-interventies introduceer die 
ruimte maken voor verwonderen, 
spelen en het onverwachte.

Als docent ben ik er sterk van 
overtuigd dat vertragen - het 
bewust creëren van ‘gaten in de 
tijd’ - het creatieve proces van 
zowel de lerende, de groep, als 
de docent positief beïnvloedt en 
daarmee inspeelt op behoeften 
die in het moment aanwezig 
zijn. Wanneer we niet alles 
vastleggen, of voorkoken, maar 
juist de nieuwsgierigheid en 
verbeeldingskracht prikkelen, 
staan we wellicht nog versteld 
van de niet meetbare effecten 
die dit teweegbrengt. Of zoals 
psycholoog Peter Gray het 
zegt: “Creativiteit kun je niet 
onderwijzen, je kunt haar alleen 
laten opbloeien.

Diana Bentoh is Docent en studiecoach 
aan de opleiding  DBKV

Leontine Brugmans, Marcel de Jong en Lowieke de Vries 
studeerden in juni 2022 af als Docent Beeldende Kunst 
en Vorming en educatief ondernemer: B.U.R.R.O. https://
buroburro.nl/Home/ 
 (tip: luister de podcast)
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STEEDS OPNIEUW 
BEGINNEN
Je eerste keer voor de klas. De zorgvuldig voorbereide 
PowerPoint met beeldmateriaal staat klaar. Je voelt 
de energie van de groep. Wat nu? Je verheft je stem 
en alle gesprekken vallen stil. Dit gaat verassend 
makkelijk. De herinneringen aan je eigen docenten 
klonteren samen in de gebaren die je maakt. Je 
hoort jezelf dingen zeggen die je talloze malen 
hebt gehoord. Tegelijk vraag je je af: hoe wil ík de 
leerlingen eigenlijk aanspreken? Begrijpen ze wat 
ik zeg? Moet ik ze nu een vraag stellen? Of gewoon 
maar beginnen met de opdracht?

Sjoerd 
Westbroek

Het doel van de opleiding tot 
kunstvakdocent wordt vaak 
samengevat met het begrip 
‘startbekwaamheid’. Dat wil 
zeggen dat een student na vier 
jaar studie de vaardigheden 
bezit om zelfstandig een 
beroepspraktijk op te bouwen. 
Maar wat is dit eigenlijk, de 
bekwaamheid iets te beginnen? 
Ik stel voor om beginnen niet 
te zien als een moment dat 
je achter je laat, maar als 
bepalend voor de praktijk van 
de kunstvakdocent. Beginnen als 
beginsel. Hiermee bedoel ik niet 
dat je steeds nieuwe lessen zou 
moeten verzinnen. Integendeel. 
Het gaat me om het principiële 
gegeven dat iedere situatie 
waarin je als docent een plek 
inneemt een open einde kent. Je 
brengt iets ter sprake, je zet iets 
in gang, iedere keer opnieuw, 
zonder de uitkomst te kennen.
Wat leer je eigenlijk als je leert te 
beginnen, als kunstvakdocent in 

opleiding? Het is in ieder geval 
meer dan een kennisbasis. 
Beginnen is een handeling, iets 
heel concreets teweegbrengen. 
Het accepteren van een 
open einde, het kunnen 
omgaan met individuele en 
collectieve reacties van je 
leerlingen of studenten, vooral 
als deze niet voldoen aan je 
verwachtingen. Dit verloopt 
nooit volgens protocollen of 
beslissingsbomen. In de loop 
der jaren leer je te bepalen 
wat een situatie vraagt 
en dienovereenkomstig te 
handelen. Maar ook: fouten 
maken en daar later op 
terugkomen. 
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Lesgeven is een voortdurend 
gesprek met jezelf over je 
eigen verwachtingen. Wat 
juist handelen is, bepaal je in 
het moment, niet volgens een 
onveranderlijk moreel fundament, 
maar volgens het principe van 
vergelijking: hoe verhoudt dat 
wat ik waarneem zich tot wat ik 
hierover denk en hoe ik handel?

Hier raakt het docentschap aan 
het kunstenaarschap, zonder 
dat de twee per se samenvallen. 
Ook het artistieke proces is een 
voortdurend opnieuw beginnen, 
een kritische beschouwing van je 
verwachtingen, op basis van dat 
wat zich vanuit een welbepaalde 
intentie onder je handen vormt. 
Edward W. Said heeft deze 
dynamiek mooi beschreven in 

zijn studie Beginnings uit 1979. 
Hij heeft het over schrijvers 
en critici, maar ik denk dat 
ook voor de kunstenaar 
beginnen betekent: werken 
aan iets dat altijd al aan 
de gang is. In ieder project 
verhoud je je opnieuw tot 
wat er al is. Werk maken is 
simpelweg een ander werk 
maken, iets dat komt te 
bestaan naast dat wat er al 
is. Een werk is evengoed een 
persoonlijke, idiosyncratische 
uitspraak, als een erkenning 
dat je zonder anderen die 
uitspraak niet had kunnen 
doen.

Lesgeven, leren lesgeven heeft 
een performatief karakter, in de 
zin dat repetitie een belangrijke 
rol speelt in het vormen van je 
handelen. Repetitie heeft hier 
twee betekenissen: oefening en 
herhaling. Je leert zonder dat je 
ooit een einddoel bereikt. Ieder 
doel is een voorlopig doel. In die 
zin ligt de waarde in de repetitie 
zelf. Handelen vormt zich als in 
een repetitie die nooit ten einde 
komt. Misschien is het doel slechts 
het bereiken van het moment dat 
je de repetitie louter om zichzelf 
gaat waarderen.

Vormen van beginnen kun 
je als rituelen ontwerpen. 
Ik begin praktijklessen bij 
de opleiding DBKV altijd 
met het luisteren naar een 
muziekstuk of liedje dat door 
een student is uitgekozen. Dit 
is een manier om een les te 
beginnen zonder een groep 
tot de orde te hoeven roepen; 
eigenlijk een weigering te 
beginnen. Het creëert een
moment van aandacht 
voor iets dat zich tussen 

alle aanwezigen in bevindt. Soms 
geeft dit energie, soms een 
rustpunt, soms een moment van 
opperste concentratie, als in een 
seculier gebed. De inhoud van 
het moment staat niet vast en 
daarmee is het een begin dat 
de mogelijkheid geeft echt te 
beginnen.
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De vraag hoe te beginnen 
gaat over je rol als docent. 
Theaterdocent Jeroen van 
der Heijden heeft in zijn 
afstudeeronderzoek bij 
de Master Kunsteducatie 
onderzocht in hoeverre 
theaterlessen op de Pabo 
ruimte bieden om met 
theatrale middelen de vraag 
te stellen wat een docent 
is en doet. Het onderzoek 
begon bij de constatering 
dat je als docent niet alleen 
een werk- of denkproces 
in gang zet, maar dat je 
evengoed het risico loopt 
momenten van studie te 
verstoren. Denk bijvoorbeeld 

aan alle informele 
momenten rond 
het onderwijs die 
voor studenten 
even vormend 
kunnen zijn als 
lessen. Hoe geef 
je als docent 
ruimte aan 
ander(s?) leren?

Het praktijkdeel van zijn 
onderzoek omvatte onder andere 
het uitspelen van door hem 
geschreven scripts voor een 
lessenserie op de Pabo. Deze 
vormden een gedramatiseerde 
weergave, gebaseerd op 
ervaringen van de jaren daarvoor, 

van veelvoorkomende 
gesprekken tussen docent 
en student, de jaarlijks 
terugkerende grapjes 
van de docent, naast 
instructies voor oefeningen 
die studenten tijdens 
een stage uit kunnen 
proberen. De scripts waren 
een lesvoorbereiding ad 
absurdum, een weerslag 
van waardevolle vakkennis, 
maar ook een dwingend 
keurslijf. 

Jeroen Van Der Heijden. ‘Disappearance of a drama 
teacher. A Whodunnit?’   Fotografie : Mareille Wieggers
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Het doel was het script gezamenlijk te 
herzien tot een ideale les. Uiteindelijk 
werd besloten het script los te laten. 
Echter, de ervaring opende wel 
een ruimte om na te denken over 
lesgeven als een spel waarvoor je als 
groep gezamenlijk de regels bepaalt.

Een van de uitkomsten van het 
onderzoek was een serie van 17 
spelregels voor de theaterles, 
die een beginpunt vormen, open 
voor voortdurende herziening. De 
mooiste is misschien wel “We have 
the right to refuse”, omdat deze een 
paradox inhoudt. 
Onderwijs vraagt een commitment, 
een wil tot participatie in iets 
gezamenlijks. Tegelijk kom je 
alleen werkelijk tot studie als je 
invloed hebt op de voorwaarden 
waarbinnen dit plaatsvindt. Ook 
hierin is zichtbaar hoe beginnen 
tegelijk iets persoonlijks en iets 
gezamenlijks is.

Het onderzoek van Jeroen van der Heijden is beschikbaar via 
http://meia.pzwart.nl/

Sjoerd Westbroek is Beeldend Kunstenaar en 
Docent Beeldend aan de opleiding.
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Joan 
Poortman

Projecten van studenten Sietse Isings 
en Paulien Kromwijk
Talentontwikkeling van leerlingen 
begint bij het stimuleren van 
zittende docenten, om mee 
te bewegen met actuele 
ontwikkelingen, zoals dat ook 
bij bèta gerelateerd onderwijs 
al sinds 2004 gewoon is (VO-
HBO netwerken, z.d.). In de 
kunst- en cultuureducatie 
wordt die urgentie echter veel 
minder gevoeld. Er is daar nog 
relatief weinig aandacht voor de 
actualisering van de lesinhouden 
in PO en VO, en ook de 
professionalisering van docenten 
loopt achter (HBO Raad, 2011). 

Ondanks dat doorlopende 
leerlijnen veelal ontbreken, 
is het vernieuwen van 
het curriculum door 
de overheid recentelijk 
opnieuw uitgesteld. Meer 
dan alle andere vakken 
zou verandering binnen 
het kunstonderwijs 
vanzelfsprekend moeten 
zijn. De actuele kunsten 
bewegen zich immers 
constant mee met de 
maatschappelijke en 

technologische context. Idealiter 
ondersteunt de opleiding Docent 
Beeldende Kunst en Vormgeving 
(DBKV) de zittende docenten 
en secties, middels advies 
en kennisoverdracht, om de 
transitie te maken naar actueel 
kunstonderwijs; een curriculum 
dat inclusief is en waar leerlingen 
een reëel beeld krijgen van 
wat actuele kunst inhoudt. Hoe 
kan de DBKV een rol spelen in 
het ondersteunen van zittende 
en aankomende docenten, 
om constante veranderingen 
onderdeel te maken van hun 
voortdurende docentschap? Dit 
is voor mij, als begeleider van de 
student-kunsteducator, één van 
de interessantste, maar ook één 
van de meest urgente vragen.

De studenten van de DBKV 
zijn de ambassadeurs van 
vernieuwingen, en ze staan dan 
ook voor een lastige opgave. Ze 
moeten zich zien te bewegen 
tussen de wens om enerzijds 
een voldoende te halen voor 
een stagebeoordeling of het 

I HAVE TO CHANGE
TO STAY THE SAME

DISCOVER NEW TALENT
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verkrijgen van een aanstelling, 
en anderzijds het uitdragen van 
de visie van de academie. De 
ambitie om de ‘schoolkunst’ te 
ontstijgen op hun stageplek is 
een belangrijke; de studenten 
hebben visie ontwikkeld, zien 
dat er actualisering nodig is, en 
gaan op zoek naar middelen 
om de zittende docenten te 
inspireren (Haanstra, 2001). 
Vaak resulteert dat in mooie 
educatieve ontwerpen, en door 
ze op hun stage uit te proberen 
zijn ze de grondleggers van 
verandering.

Een mooi voorbeeld 
hiervan is een ontwerp 
van Paulien Kromwijk, 
een deeltijd student. Met 
haar inspiratiekaarten, 
waarmee ze de sectie 
beeldende vorming en 
kunst op haar stageplek 
wil aanzetten tot 
opdrachten die meer 
aansluiten bij ‘authentieke 
kunsteducatie’, initieert ze 

de actualisering die nodig is om 
‘hybride’ talentontwikkeling en 
een doorlopende leerlijn naar 
hoger kunstvakonderwijs te 
bevorderen (Heijnen, 2015; Van 
Winkel, Gielen, Zwaan, 2012).

Soms overstijgt de ambitie 
kunsteducatie, zoals het geval 
was bij Sietse Isings. In zijn 
afstudeeronderzoek is hij vanuit 
een persoonlijke motivatie 
uitgegaan om het onderwijs 
inclusiever te maken, naar 
aanleiding van een signalering 
tijdens een stage. Zijn 
afstudeerwerk is een educatief 
product, bedoeld voor zittende 
docenten, om ze te informeren 
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over de LHBTQIA+ gemeenschap 
en terminologie, in de vorm van 
een magazine. De beoogde 
verandering is hier onlosmakelijk 
verbonden met actuele 
maatschappelijke context.

Binnen de kunsteducatie in het 
primair en voortgezet onderwijs 
wordt talentontwikkeling nog te 
vaak gezien als het ontwikkelen 
en oefenen van ambachtelijke 
vaardigheden om toekomstige 

Joan Poortman is Docent 
Beeldende Kunst en Vormgeving 

aan de opleiding en in het VO

Sietse Isings & Paulien Kromwijk zijn 
afgestudeerd als Docent Beeldende Kunst en 

Vormgeving

Haanstra, F. (2001).De Hollandse schoolkunst.CultuurnetwerkNederland, Utrecht

HBO Raad. (2011).Focus op toptalent, sectorplan hbokunstonderwijs 2012-2016.HBOraad.

Heijnen,E. (2015).Remixing the Art Curriculum. HowContemporary Visual PracticesInspire Authentic Art 
Education. Radboud UniversityNijmegen.

Van Winkel, C., Gielen, P. J. D., & Zwaan, K. (2012).De hybride kunstenaar. De organisatievan de artistieke praktijk 
in het postindustriële tijdperk. AKV/St. Joost

kunstenaars en 
ontwerpers te helpen 
ontplooien. Maar wat 
is talentontwikkeling, 
zonder het verankeren 
van constante 
verandering en het 
zichtbaar maken van de 
mogelijkheden die kunst 
- in de breedste zin van 
het woord - nu, en in de 
toekomst biedt? Alleen in 
een actueel curriculum 

kunnen leerlingen zich bewust 
worden van hun hybride talenten, 
die het goed kunnen tekenen 
ver overstijgen, laat staan ze 
ontwikkelen. De studenten van 
de DBKV zijn op dit moment 
een sleutel tot veranderingen 
in de kunsteducatie, zowel in 
het primair als het voortgezet 
onderwijs. Zij kunnen door 
verandering te implementeren, 
in bestaande kunst-secties 
en in hun eigen professionele 
docentschap, de kunstenaars 
en innovators van de toekomst 
helpen om hun brede talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen, 
ongeacht hun achtergrond.
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fotografie : hans klein 
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HOSSELMATTIES EN 
CO-CREATIE

Paul Pos, 
Ellen Oosterwijk, 

Johanneke van der Ziel, 
Jojanneke Gijsen.

Samenwerken binnen de grootstedelijke 
context van Rotterdam
(Gepubliceerd in kunstzone 1, 2022)

Een echte Rotterdammer is 
import. Dat lijkt een tegenstrijdige 
uitspraak, maar in Rotterdam 
heeft de meerderheid 
van de bevolking een 
migratieachtergrond. Niet alleen 
uit landen als Kaapverdië, Antillen, 
Marokko, Turkije of, meer recent, 
Polen of Bulgarije maar ook uit 
Zeeland, West-Brabant en het 
laatste decennium komen nieuwe 
Rotterdammers zelfs uit 020.

Deze Rotterdammers, 
met allemaal hun eigen 
achtergrond, stellen 
docenten van de Willem 
de Kooning Academie 
(WDKA) voor complexe 
vraagstukken over de vorm 
en inhoud van het onderwijs. 
De docentenopleiding 
Beeldende kunst en 
vormgeving - letterlijk en 
figuurlijk midden in de stad - 
leidt studenten op die in de 
superdi-verse Rotterdamse 
samenleving kunsteducatie 
ontwikkelen en uitvoeren.

Een superdiversiteit die onderwijs- 
en stadssocioloog Iliass el Hadioui 
er toe bracht om te stellen dat 
Rotterdam een van de weinige 
steden is waar diversiteit heeft 
geleid tot een nieuwe, eigen 
hybride cultuur waar verschillende 
elementen uit de achtergronden 
van jongeren in samenkomen. Het 
duidelijkste is die cultuur hoorbaar 
in taal, Roffa, de jongerentaal van 
Rotterdam heeft zich in 15 jaar 
ontwikkeld tot een volwaardige 
taal. El Hadioui pleit om ruimte 
te geven aan die eigen hybride 
cultuur en deze zichtbaar te 
maken. Hij daagt ons uit na te 
denken over wat dit betekent voor 
het onderwijs op de scholen (El 
Hadioui, 1 juni 2021).
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Om ruimte te pakken voor 
deze ‘urban youth culture’ en 
bovendien de kansengelijkheid 
van leerlingen in Rotter-dam 
te vergroten, werkt de Willem 
de Kooning Academie samen 
met Codarts in het project 
Urban Education, dat is gericht 
op scholing van docenten in 
pedagogiek en didactiek voor de 
grootstedelijke context (Gelijke 
kan-sen, 2021).

Docenten en studenten van de 
docentenopleiding muziek, dans 
(Codarts) en beeldende kunst 
(WDKA) werken samen met El 
Hadioui en zijn coaches aan de 
implementatie van het lesgeven 
in de grootstedelijke context 
in het curriculum van de drie 
opleidingen.

De docentenopleiding wordt 
niet alleen gekleurd door 
haar plaats in de stad, maar 
ook door het onderwijs dat 
WDKA-breed wordt gegeven. 
Onderwijs dat kunst verbindt 
met de maatschappij en dat 
werkt met hybride praktijken 
van maken, onderzoek en 
samenwerking. Studenten 
werken in projecten met 
opdrachtgevers (en part-
ners) uit het educatieve veld 
van Rotterdam. Zo leren ze 
in co-creatie, hands-on de 
beroepspraktijk kennen. Die 
opdrachtgevers zijn niet 
alleen scholen zoals Lyceum 
Rotterdam en het Olympia 
College of Rotterdamse 
kunstinstellingen als het 
Wereldmuseum, Kunstinstituut 
Melly, Showroom Mama en 
Tent, maar ook partners 
die ervaring hebben met 
doelgroepen die normaal 
niet met kunst in aanraking 
komen, zoals daklozen en 
gedetineerden.

Kunst en maatschappij
‘‘If you understand something 
in only one way, then you really 
don’t understand it at all. The 
secret of what any-thing means 
to us depends on how we’ve con-
nected it all to the other things 
we know’’.

- The Society of Mind. Marvin 
Minsky, 1986 Vierdejaarsstudenten 

worden op hun 
afstudeerproject 
voorbereid door in een 
‘pressure cooker’ van een 
paar weken in groepen 
mee te denken over de 
‘wicked problems’ die 
zich in de praktijk van 
de partners voordoen. 
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Deze ‘wicked problems’ worden 
toegelicht tijdens de gesprekken, 
er wordt navraag naar gedaan 
of de partners leggen ze 
rechtstreeks voor. Dit jaar denken 
de vierdejaars bijvoorbeeld na 
over hoe zij ISK-leerlingen en hun 
ouders kunnen betrekken bij het 
ontwikkelen van een lokaal waar 
verhalen en beeld uitgewisseld 
kunnen worden. Ook denken ze 
mee over hoe de inwoners van 
Rotterdam Prins Alexander, het 
laagste gedeelte van Neder-land, 
door middel van kunsteducatie 
betrokken kunnen worden bij de 
waterproblematiek.

Leren van aanpak en 
perspectief medestudenten
In de didactiek is co-creatie 
een vast uitgangspunt. 
Studenten volgen elkaar 
tijdens hun artistieke proces, 
ze ge-ven elkaar feedback 
en beoordelen elkaar. 
Tijdens hun onderzoek in de 
afstudeerfase houden ze 
een blog bij waardoor hun 
onderzoek inzichtelijk wordt 
voor derden die zo kunnen 
reageren en meedenken. 

Dit wordt heel concreet als 
studenten elkaars onderzoek voor 
twee weken moeten overnemen. 
Zo leren ze van de aanpak en 
het perspectief van de ander. 
Hiermee stimuleren we het 
samenwerkend vermogen, dat 
wij noodzakelijk vinden voor zowel 
de huidige als de toekomstige 
kunst- en educatieve praktijken.

Een docent en kunstenaar die 
alleen denkt en werkt vanuit het 
eigen perspectief heeft immers 
te weinig daadkracht om goed 
te kunnen anticiperen op de 
veranderende samenleving.

Aan het werk van de studenten 
is te zien dat die samenwerking 
leidt tot experimentele, geteste 
vormen van kunsteducatie 
die betekenisvol zijn voor de 
realiteit van de grootstedelijke 
samenleving.

Om een beeld te geven van hoe 
dat het onderwijs uitpakt, komt 
een aantal oud-studenten aan 
het woord. Zij laten zien hoe zij 
de mogelijkheid van co-creatie 
oppakten en hoe ze hun weg in 
het Rotterdamse kunsteducatieve 
veld vonden.

Anke Diederen is afgestudeerd 
in 2021. In de minor Visual 
Culture maakte ze kennis 
met geluid als artistiek 
onderzoeksmateriaal en 
verdiepte ze zich in theorieën 
over hoe geluid openbare 
plekken beïnvloedt. Ze 
geeft les aan ISK-leerlingen 
(Internationale Schakel 
Klas, red.) en leerlingen 
die leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo) volgen op 
het Rotterdamse Olympia 
College. Daar ontdekte ze 
hoe ze muziek in kan zetten 
als universele taal. Anke ging 
met haar leerlingen naar 
een nabijgelegen park om 
geluiden te ontdekken. Dat 
prikkelde hun verwondering 
zodanig, dat zij meer speelse 
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en onderzoekende geluid-lessen 
ontwikkelde. Haar afstudeerwerk 
is een muziekcompositie die in 
co-creatie met haar leerlingen 
is ontstaan. Het is tegelijkertijd 
het resultaat van een reeks 
lessen over geluid en de 
openbare ruimte. In haar lessen 
onderzoekt ze de grenzen tussen 
verschillende disciplines en slaat 
ze met muziek bruggen naar 
bijvoorbeeld beeldende kunst, 
een discipline die voor veel van 
haar leerlingen minder bekend 
is. Ze is als beginnend docent nu 
op zoek hoe ze de vrijheden die 
ze binnen de muziek voelt kan 
toepassen in de meer klassieke 
beeldende lessen.

Pip Passchier studeerde 
4 jaar geleden af als 
autonoom beeldend 
kunstenaar. De kunst die 
Pip maakt is speels en 
daagt de toeschouwer 
uit tot interactie. Haar 
kunstenaarspraktijk is de 
basis voor haar doceren, 
haar manier van lesgeven 
is speels en onderzoekend. 
Ze werkt als vakdocent 
- naast haar huidige 
kunstenaarspraktijk - een 
dag in de week op een 
tweetalige Montessori 
basisschool in Pijnacker en 
ontwikkelt daar voor haar 
leerlingen educatieprojecten 
buiten de schoolmuren. 
Kunst is hierbij een 
voorbeeld en de grote 
inspiratiebron voor kin-
deren.

Deze hybride praktijk houdt 
ze bewust in stand, zodat 
haar kunstenaarschap 
en educatorschap elkaar 
kunnen blijven voeden. 
In alle projecten die ze 
tijdens het verkorte 2-jarige 
deeltijdtraject maakte, zocht 
ze in haar sa-menwerking 
met de ander altijd naar 
het onverwachte, een 
verrassing. Dat manifesteert 
zich ook in haar op-
drachten, de grenzen ervan 
rekt ze met liefde op. Zo blijft 
ze in een project voor het 
basisonderwijs zover moge-
lijk weg van wat je verwacht 
dat er uit gaat komen. 
Samen met medestudent 
Linde Dorenbosch bedacht 
ze, naar aanleiding van 
de opdracht om iets te 
ontwikkelen rond het thema 
Eten, een workshop over 
poep.

De samenwerking met 
Dorenbosch pakte ze in haar 
afstudeertraject weer op. 
Hun Handboek perspectief 
teke-nen beoogt de blik van 
docenten te verruimen. Er liggen 
onderzoeken naar wat normaal 
en vernieuwend is aan ten 
grondslag. Bijvoorbeeld over de 
vraag hoe je je als kunstdocent 
door de wereld om je heen kunt 
(blijven) vernieuwen. Naast 
een reguliere les perspectief 
tekenen, een les die praktisch 
iedere school aanbiedt, biedt het 
handboekje kleine oefeningen en 
vragen om anders te leren kijken, 
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kaders te doorbreken en de 
gebruiker stil te laten staan 
bij het eigen perspectief.

Kaviraj Premchand en Eda 
Kajapinar werken op twee 
Rotterdamse scholen waar kunst 
en vormgeving een cen-trale 
rol vervullen; het Rotterdam 
Designcollege (tot voor kort een 
vmbo-school, sinds kort ook 
met een havo-afdeling) en het 
Grafisch Lyceum Rotterdam (een 
vmbo en mbo). Eda heeft een 
achtergrond in Lifestyle Design 
en werkt inmiddels fulltime op 
het Rotterdams Designcollege. 
Kaviraj is werkzaam op het 
Grafisch Lyceum en volgde als 
deeltijder het 4-jarige traject.

Kaviraj heeft als oud 
student van het Grafisch 
Lyceum en maker grip op 
de vele digitale sociale 
platformen en de media 
waar zijn doelgroep veel 
mee werkt. Die ervaring zie 
je terug in hun gezamenlijke 
afstudeerproject. Daarin 
onderzochten ze wat 
identiteit en imago voor 
leerlingen betekent. 
Ze ontwikkelden een 
handleiding waar do-
centen mee aan de slag 
kunnen om met leerlingen 
na te denken over wat 
kleding zegt, hoe je ermee 
in een klas functioneert, 
wat de klas typeert en hoe 
zich dat kan uiten in een 

gemeenschappelijk uniform. 
Zo wordt in de handleiding het 
schooluniform de drager om 
over begrippen als identiteit 
en imago te praten. Hun 
samenwer-king is een mooi 
voorbeeld hoe vanuit een 
gedeelde interesse, twee 
verschillende karakters en dito 
werkwijzen een overdraagbaar 
project tot stand kwam.

Het vraagstuk over 
identiteit is ook zichtbaar 
in het afstudeerproject 
van Fabienne Hendriks 
(2018). Haar onder-zoek U 
BEVRAAGT Fabienne nam 
de uiterlijke verschijning 
van de docent als het 
startpunt om de relatie 
tussen de leerling en de 
docent te onderzoeken. Het 
ging daarin niet alleen over 
haar identiteit als docent 
maar ook over hoe zij haar 
leerlingen ziet. Fabienne 
zette haar kleding in als 
communicatiemiddel. 
Door daar teksten op te 
borduren, onder andere alle 
namen van haar leerlingen, 
ontstond er vanzelfsprekend 
een gesprek met hen. 
Ze paste, op basis van 
interacties met de 
leerlingen, haar uiterlijke 
verschijning wekelijks aan.
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Ook in haar huidige praktijk 
staat de ander centraal. 
Fabienne heeft een baan als 
docent op het Laurens Lyceum 
in Rotterdam en een eigen 
bedrijf. Ze is de bedenkster van 
NUL TEEN ART, een platform dat 
Rotterdamse jongeren de kans 
wil geven om hun beeldend 
werk aan een groter publiek te 
tonen en te kunnen verkopen, 
want: ‘Jongerenkunst verdient 
een vertrouwd, gedegen en 
professioneel platform.’

Van hosselmaatje tot 
partner
De beschrijving van 
de praktijken van deze 
vier alumni geven 
een beeld van hoe de 
opleiding zowel aanzet 
als springplank kan zijn 
voor een beroepspraktijk 
als kunsteducator en 
docent beeldende kunst 
en vormgeving. Een 
beroepspraktijk waarbij 
een open onderzoekende 
en kritisch reflectieve 
houding noodzakelijk 
is om betekenisvol 
onderwijs te ontwerpen 
voor hedendaagse, 
maatschappelijke 
vraagstukken zoals 

klimaatverandering, 
kansenongelijkheid, en 
identiteitsvraagstukken.

Waar naast het verkrijgen van 
een bevoegdheid ook ruimte 
is voor persoonsvorming en 
socialisatie. Op die ma-nier 
ontstaat voor studenten ruimte 
om van een hosselmaatje tot 
een volwaardige partner te 
groeien.

Op scholen, in musea en op 
straat zijn het vasthouden 
aan oude waarden 
en een voortdurende 
vernieuwingsdrang niet 
altijd vrienden van elkaar. 
Lesgeven zoals het gedaan 
werd, is in het beweeglijke, 
hybride Rotterdam geen optie 
meer. Niet alleen omdat de 
samenleving en de leefwereld 
van de leerling is veranderd 
maar ook omdat de beeldende 
kunst zelf nadenkt over de 
maatschappelijke, sociale 
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vraagstukken van de 21ste 
eeuw. Weerbarstigheid 
van de praktijk noodzaakt 
studenten om oude 
praktijken ter discussie te 
stellen, te bevragen. De 
studenten op de WDKA 
durven dat te doen en 
slaan al onderzoekend 
en cocreërend de 
bruggen om de Rotter-
damse hybride cultuur 
zichtbaar te maken in 
hun kunsteducatieve 
praktijken.

En zo, stap voor stap, verbinden 
ze de onderwijspraktijk van 
de academie aan de wereld 
erbuiten.

Paul Pos, Johanneke van der Ziel, Jojanneke Gijsen en Ellen van 
Oosterwijk zijn als docenten verbonden aan de docentenopleiding 
Beeldende kunst en vormgeving van de Willem de Kooning Academie. 

Zij geven vanuit hun expertise-  Johanneke sociale en leerpsychologie, 
Jojanneke onderzoek en kunsttheorie, Paul en Ellen vakdidactiek-  
les in de studiejaren deeltijd en voltijd. Daarnaast ontwikkelen en 

monitoren zij het onderwijsprogramma van de opleiding.
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Deze publicatie is tot stand gekomen 
dankzij de medewerking van 

docenten, studenten en alumni van 
de opleiding Docent Beeldende Kunst

en Vormgeving van de WdKA/HR. 
Speciale dank gaat uit naar Herman 
Duchenne van de Education Station 

voor het meelezen, corrigeren en 
redigeren van teksten. De publicatie 

is mede mogelijk gemaakt door 
de  financiële ondersteuning van de 

WdKA/ Hogeschool Rotterdam.

Voor de vormgeving gaat 
onze dank uit naar 

Thijmen Burgerhout en Lovely Osas

DANKWOORD
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